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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 934/2004, του D.A. Williams, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του πρώην 
συνεταιρισμού D.A. Williams, M.M. Chidley και L. Smith, σχετικά με τη ρύθμιση και 
τον έλεγχο των βρετανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κυρίως από την Αρχή 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΑΧΥ) και την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού 
Διαμεσολαβητή (FOS)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ένας ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο οποίος, από κοινού με 
τους πρώην συνεταίρους του, διηύθυνε την εταιρεία Tudor House Financial Services, 
αμφισβητεί την ορθότητα των πράξεων των βρετανικών ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών 
που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή της πρώτης οδηγίας σχετικά με την άμεση ασφάλεια 
(εκτός από την ασφάλεια ζωής) για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αμφισβητεί κυρίως την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα 
των βρετανικών αρχών χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, της Αρχής Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών (ΑΧΥ) και της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS), 
κατηγορώντας τους για συνενοχή όσον αφορά κινήσεις για τη δυσφήμιση της εταιρείας Tudor 
House Financial Services, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις της ΑΧΥ και της FOS οδήγησαν 
στο να χάσει η εταιρεία την άδεια συμβούλου επενδύσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Απριλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Ιστορικό/Επισκόπηση των γεγονότων

Ο αναφέρων, ένας ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ο οποίος, από κοινού με 



PE 370.034/αναθ. 2/4 CM\651012EL.doc

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

τους πρώην συνεταίρους του, διηύθυνε την εταιρεία Tudor House Financial Services (1983 –
2002), αμφισβητεί την ορθότητα των πράξεων των βρετανικών ρυθμιστικών και ελεγκτικών 
αρχών που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή της πρώτης οδηγίας σχετικά με την άμεση 
ασφάλεια (εκτός από την ασφάλεια ζωής) για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αμφισβητεί, κυρίως, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα 
των βρετανικών αρχών χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, της Αρχής Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών (ΑΧΥ) και της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS), 
κατηγορώντας τους για συνενοχή όσον αφορά κινήσεις για τη δυσφήμιση της εταιρείας Tudor 
House Financial Services, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις της ΑΧΥ και της FOS οδήγησαν 
στο να χάσει η εταιρεία την άδεια συμβούλου επενδύσεων (τον Νοέμβριο του 2002).

Ο αναφέρων ζητεί τη συνεξέταση της αναφοράς του με την αναφορά αριθ. 1153/2003
σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία 
υποβλήθηκε από τον Simon Mansell. Η αναφορά αυτή έθεσε το ίδιο ζήτημα και προέβαλε τα 
ίδια επιχειρήματα με την παρούσα. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών είναι ότι η αναφορά 
934/2004 συνδέεται με μία συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ στην αναφορά 1153/2003 
διατυπώνονται γενικοί ισχυρισμοί για τις πρακτικές της ΑΧΥ και της FOS.

Οι πρακτικές οι οποίες περιγράφονται στην αναφορά αριθ.° 1153/2003 διαπιστώθηκε ότι ούτε 
στρεβλώνουν την ενιαία αγορά, ούτε παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Κατόπιν απάντησης 
της Επιτροπής (η οποία επισυνάπτεται προς διευκόλυνση της εξέτασης), η εξέταση της 
αναφοράς περατώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 29ης Σεπτεμβρίου 2004.

Η αναφορά αριθ. 934/2004 υπεβλήθη την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

Η καταγγελία

Ο αναφέρων «επιζητεί να αποδείξει ότι η ΑΧΥ και η FOS δεν επηρεάζονται από το κράτος 
δικαίου, αγνοούν τους κανόνες φυσικής δικαιοσύνης, εφαρμόζοντας κανόνες αναδρομικής 
ισχύος, αδυνατώντας να ενεργήσουν ανεξάρτητα, παραβιάζοντας το απόρρητο, ενεργώντας 
και λειτουργώντας παραβιάζοντας ευθέως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» κ.λπ. και ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών «να εξετάσει τον κατάλογο 
γεγονότων που συνέβησαν στην εταιρεία Tudor House Financial Services» (ακολουθεί 
λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στα επιχειρήματα της αναφοράς

Ο εν λόγω νέος αναφέρων δεν παραθέτει οποιαδήποτε νέα συναφή στοιχεία. Ως εκ τούτου, η 
απάντηση της Επιτροπής είναι η ίδια με αυτή στην αναφορά 1153/2003.

Η εικαζόμενη παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο αναφέρων καταγγέλλει περιστάσεις οι οποίες είναι εσωτερικής φύσης του Ηνωμένου 
Βασιλείου και δεν φαίνεται να διαθέτουν διασυνοριακά στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν συνάγεται 
ύπαρξη στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς.
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Υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου, οι πρακτικές που περιγράφονται από τον αναφέροντα 
δεν φαίνεται να παραβιάζουν εφαρμοστέους κοινοτικούς κανόνες.

Συμπεράσματα

Ως αποτέλεσμα, οι πρακτικές που περιγράφονται από τον αναφέροντα δεν φαίνεται να 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεδομένης της 
ομοιότητας με την αναφορά αριθ. 1153/2003, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτείνουν η 
αναφορά 934/2004 να εξετασθεί κατά τον ίδιο τρόπο.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η καταγγελία

Το παράρτημα στην προαναφερθείσα αναφορά αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 
Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FSO) του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γνώμη του 
αναφέροντα είναι ότι υπάρχει ανισορροπία στις αρμοδιότητες του FSO, καθώς ευνοούν τους 
καταναλωτές/πελάτες εις βάρος των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών/συμβούλων. Ο 
αναφέρων κατηγορεί την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου
ότι δημιούργησε αυτήν την κατάσταση, επηρεάζοντας τους νομοθέτες.  Η καταγγελία είναι 
γενική και αόριστη, καθώς το παράρτημα δεν περιορίζει την καταγγελία του ούτε στη 
συγκεκριμένη υπόθεση της αρχικής αναφοράς (αλλά αναφέρεται στις 223 εταιρείες οι οποίες 
μέχρι στιγμής έχουν χαρακτηριστεί εκπρόθεσμες σύμφωνα με τους κανόνες του 
Προγράμματος Αντιστάθμισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών) ούτε σε πιθανή παραβίαση 
κοινοτικής νομοθεσίας. Αντιθέτως, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η υπόθεση αποτελεί 
παραβίαση της φυσικής δικαιοσύνης και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Ο αναφέρων έχει ζητήσει να θεωρηθεί η καταγγελία του ως παράρτημα της αναφοράς
0934/2004 και των πέντε προηγούμενων τροποποιήσεών της. Δεν έχει διαπιστωθεί ότι οι 
πρακτικές που περιγράφονται σε προηγούμενα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση 
αυτή στρεβλώνουν ή παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής στο παράρτημα της 9ης Μαρτίου 2006

Η νέα τροποποίηση της αναφοράς 0934/2004 δεν μεταβάλει την προηγούμενη αξιολόγηση 
της υπόθεσης. 

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για να αξιολογήσει πιθανή παραβίαση της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου εκ μέρους των αρχών των κρατών μελών, αλλά μόνο για να 
αξιολογεί παραβιάσεις κοινοτικής νομοθεσίας.  

Το νέο παράρτημα δεν παρέχει νέα στοιχεία που να μεταβάλλουν την προηγούμενη 
αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τη σημασία της υπόθεσης από την οπτική της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Οι συνθήκες που αναφέρονται ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
δεν έχουν συγκεκριμένα διασυνοριακά στοιχεία που να στρεβλώνουν τη λειτουργία της 
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εσωτερικής αγοράς. Οι πρακτικές που περιγράφονται φαίνεται ότι είναι εκτός του πεδίου της 
κοινοτικής νομοθεσίας.  
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